
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/53/2019 Kraków, dn. 9 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

dot. niedziałającej detekcji rowerzystów na przejeździe dla rowerów (PdR) 
na ul. Dietla w ciągu ulic Św. Stanisława - Smocza

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców dotyczących zaobserwowanych barier w poruszaniu się
rowerem po Krakowie polegającymi na braku automatycznej detekcji rowerzystów na ul. Dietla
w Krakowie w ciągu ulic Św. Stanisława - Smocza zwracamy się z wnioskiem o:

1. montaż  lub  regulację  urządzeń  automatycznej  detekcji  rowerzystów  na  przejeździe
rowerowym w przedmiotowej lokalizacji

2. zmianę programu sygnalizacji świetlnej, w taki sposób aby sygnał zielony dla rowerzystów
na przejeździe rowerowym zapalał się na całym ciągu a nie etapami, tj. aby po wzbudzeniu
sygnalizacji po dowolnej stronie ul. Dietla możliwe było przejechanie „na raz” na drugą
stronę. 

Więżenie rowerzystów (i pieszych) pomiędzy nitkami ul. Dietla nie jest ani przyjemne ani
też nie zachęca do podróżowania w ekologiczny sposób po Krakowie.

Proszę mnie informować o podejmowanych działaniach w sprawie oraz o sposobie załatwienia
wniosku.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), w formie zgodnej z  

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania  
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co   
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Oświadczenie: Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39'
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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